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مقدمه

در تاریخ معاصر جریانهای اسالمگرا در مصر ،راه حرکتِ بیر معتنابهی از گروههای
اسالمگرا در جهان اسالم را ترسيم میکرده است اسالمگرایان این کدور ،جایگاه مهمی بين
گروههای اسالمگرای جهان عرب داشتهاند یکی از مهمترین چالر اسالمگرایان مصر ،مطولة
دموکراسی و حضور در عرصة سياسی به معنی نظامسازی بوده است اخوانالمسنمين بهمنزله
مهمترین گروه اسالمگرای مصر با همراه شدن با موج قيام مردم مصر که سيوند ميان اسالم و
دموکراسی را خواستار بودند برای مطاعی کوتاه بعد از سطوا مبارک ،قدرت را در مصر به
دست آورد و حزب آزادی و عدالت را بهمنزله نيروی سير برنده دولت جدید خود بنا نهاد
قيام درراه دموکراسی خواهی تا حکومت مرسی هم ادامه یافت و اما اندیدهها و گرایرهای
میتنف در بين اسالمگرایان و عمنکرد ناموفق دولت مرسی ،زمينهساز سطوا وی شد لذا
سؤال اینجاست که دالها و مؤلفههای گفتمان اسالمگرای دموکرات در مصر -سس از تحوالت
 -1122چيست و چه گروههایی از این مناق گفتمانی تبعيت کردند؟ این مطاله میکوشد با
ساسخ بدین سؤال به تحنيل چرایی سطوا گفتمان اسالمگرای دموکرات و ناکامی دولت مرسی
کمک کند به نظر میرسد فراگير نبودن این گفتمان و ناکامی در ایجاد سيوند وثيق ميان دالهای
این گفتمان و نادیده گرفتن وزن دیگر گفتمانها در سطوا گفتمان اسالمگرای دموکرات در
مصر مؤثر بوده است
چارچوب نظری و روش :تحليل گفتمان الکال وموفه

گفتمان :کنيت ساختاردهی شده حاصل از عمل مفصلبندی است گفتمانها مجموعهای از
ندانهها هستند که به شيوهای معنادار با هم مرتبط شدهاند در واقع گفتمان صورتبندی
مجموعهای از کدها ،اشيا ،افراد و هستند که سيرامون یک نطاه کانونی تثبيت شده و هویت
خویر را در برابر مجموعهای از دیگریها به دست میآورند گفتمانها تصور و فهم ما از
واقعيت و جهان را شکل میدهند؛ بنابراین معنا و مفهوم انسان از واقعيت همواره گفتمانی
است (تاجيک ،2831 ،ص )71گفتمان را در نظریة فرهنگی مدرن و سستمدرن ،دال بر
وجود سيکره یا مجموعهای از گزارهها و قضایای منسجم و بههمسيوسته دانستهاند که با تعریف
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و مدیص کردن یک موضوع ،شیء یا محمول و با ایجاد مفاهيمی برای تحنيل آن موضوع
یا محمول ،ارزیابی دقيطی از واقعيت ارائه میدهد (کریمی ،2874 ،ص)81
گفتمان سياسی ،منظومة فکری و حوزة نگرشی حاکم بر فضای ذهنی اندیدمندان و
گروههای سياسی در یک دورة زمانی مدیص که کنر سياسی آنها را مدیص میسازد
در نگاه الکالیی به تحنيل گفتمان ،جهان اجتماعی در قالبی از معنا ساخته میشود این
ساخت بهوسينة زبان که هم سازندة واقعيت است وهم ترسيمگر آن ،صورت میگيرد
ازاینرو ،نيل به واقعيت بهوسينة زبان ممکن است بااینهمه ،به نظر میرسد ارتباا گفتمان
با واقعيت ،ارتباطی دیالکتيک باشد؛ چراکه الزامات و اقتضائات تارییی ،اجتماعی و فرهنگی
نيز میتوانند نوع خاصی از گفتمان را ماالبه و آن را حاکم کنند آنان گفتمان را صرفاً ترکيبی
از «گفتار» و «نوشتار» نمیدانند ،بنکه این دو خود اجزای درونی جامعيت (کنيت) گفتمانی
فرض میشوند گفتمان در این مفهوم تأکيدی است بر «واقعيت» که هر صورتبندی اجتماعی
دارای معنی است درواقع گفتمان در این بيان ،نهتنها جای «ایدئولوژی» که جای «اجتماع»
مینديند و آن را بهمثابه نوعی متن تصور و تحنيل میکند (کریمی ،2874 ،ص )81در این
نگاه ،گفتمانها در تعامل و تطابل با دیگر گفتمانها نظام معنایی خود را بازسازی میکنند این
معنا بیدی و هویتسازی ،در یک منظومة ارتباطی بين دالهای شناور گرداگرد دال مرکزی
صورت میگيرد که در تنازع با گفتمانهای رقيب شکل گرفته است شکلگيری تحوالت
سال  1122در مصر ،سرآغازی بر سيدایر گفتمانهایی نو بوده است که هرکدام زنجيرة هم
ارزی خود را متدکل از دالهای شناور در حوزة گفتمان گونگی رقيب قرار داده و با
هویتسازی جدید ،نوعی مناق گفتمانی شکل میدهد که گروهها و احزابی چند ،از آن خط
میگيرند یکی از گفتمانهایی که در این منازعه ظهور یافته و از همان روزهای اولين انطالب
درصدد به دست گرفتن نظام سياسی بوده و است ،گفتمان اسالمگرای دموکرات است که در
تطابل با سکوالرها حيات یافت و امروزه عالوه بر چالر با این دسته ،اسالمگرایان اقتدارگرا
را نيز سد راه خود میبيند؛ در ادامه منظومة گفتمانیِ گفتمان یادشده و صورتبندی دالهای
آن را یادآور میشویم:
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گفتمان اسالمگرای دموکراتيک

با ظهور بيداری اسالمی در کدورهای مسنمان عرب و بهطور ویژه کدور مصر -که هماره
شاخص کدورهای اسالمی جهان عرب بوده است -و همزمان با سطوا گفتمان اقتدارگرای
سکوالر که نظام حسنی مبارک مصداق بارز آن بود ،اسالمگرایان این کدور ،با تأکيد بر
خألهای سياسی گفتمان سيدين ،توانستند که نظام معنایی خود را که همان اسالم سياسی بود،
احيا کرده و تالم کردند تا از این طریق وضعيت آرمانی و مانوبی که نظام گفتمانی آنها
سيگير آن است ،ترسيم نمایند بدین ترتيب ،توانستند بامعنا بیدی به این دالهای خالی و
تصویرسازی از نظام گفتمانی خود ،دالهایی شناور را در عرصة اجتماع (که در ادامه به آنها
اشاره خواهد شد) از طریق فرایند همارزی در کنار هم قرار داده و با مفصلبندی آنها حول
دال مرکزی خود که همان اسالم سياسی بوده ،به خود ،افراد و مجموعههای مربوا به
گفتماندان هویت بیدند ازاینرو داعيهداران تدکيل نظام مبتنی بر اندیدههای اسالمی ،به
بازخوانی اندیدههای خود جهت همگونگی با مؤلفههای حکومتداری سرداخته و بر این
اساس ،نطاا ضعف خود به حاشيه راندند و همچنين نطاا قوت رقيب -که البته در نظام
سيدين این نطاا قابلتوجه نبودند -را تضعيف کنند تا از این طریق با برجستهسازی نطاا
قوت خود ،هم رقيب را به حاشيه گاه تاریخ سوق دهند و هم گفتمان خود که بر اصل
مردمساالری تأکيد داشت ،هژمون کنند
همانطور که سيرازاین نيز ،اشاره داشتيم ،گفتمان اسالمگرای دموکرات که حول دال
مرکزی «اسالم سياسی» به مفصلبندی مطولههایی چون دین ،دموکراسی و جامعة مدنی
سرداخت ،نظام آرمانی و مانوب خود که گفتمانر را نمایندة تحطق چنين اندیدهای
میدانست ،مردمساالری ناميده بود
فنسفة شکلگيری اسالمگرای دموکرات ،به اجتماع عناصر بسياری بازمیگردد که
سيرازاین تحوالت در نظام گفتمانگی گفتمان سکوالر اقتدارگرای حاکم بر مصر ،جای خود
را نيافته بودند؛ از جمنة این دالهای خالی که گفتمان سيدين نتوانست تا آنها را از عنصریت
به وقتگی سوق دهد ،میتوان به موارد زیر اشاره داشت:
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 .5بازیابي کرامت جمعي

ثروتاندوزی ،ارتدا و بهرهگيری از رانتهای حکومتی ازجمنه ویژگیهای نمایان حکومت
مبارک بود ناظرانی که به بررسی اوضاع اجتماعی مصر در سالهای اخير سرداختهاند ،بر
نهادینه شدن فساد ،رشد هولناک ميزان جرائم ،بیاعتنایی عميق به کرامت انسانی ،افول رفتارها
و ارزمهای جامعه و تغيير در نظام ارزشی جامعه که بهویژه در جرائم خدونتآميزی که
توسط معنمان ،دانرآموزان ،تجار و سایر اعضای طبطه متوسط منعکس میشود (ابودوت،
 ،)1122تأکيد کردهاند (ناجی ،1124 ،ص )41یک چنين مدکنی ،فضا را برای گفتمانهای
رقيب آماده ساخته بود تا با برجستهسازی چنين اموری ،راهکارهایی برای برونرفت از
منجالب عزتکُدی مردم مصر ارائه دهند
 .3شکل دادن به الگویي کارآمد از مدیرت اقتصادی و اجتماعي

از زمانی که انور سادات ،سياست اقتصادی درهای گدوده را برگزید ،ساح زندگی مصریها
به نحو چدمگيری تنزل یافته است حذگ یارانههایِ کاالهای اساسی که بنا بر سيدنهاد بانک
جهانی و در جهت ادغام مصر در اقتصاد جهانی صورت گرفت ،ناآرامیهای معروگ به
«انتفاضه نان» را در سی داشت این امر در کنار گسترم نارضایتیهای داخنی ناشی از صنح
با رژیم صهيونيستی منجر به کاهر شتاب آزادسازی اقتصادی شد بااینحال این جریان
هيچگاه متوقف نگدت این مدکالت ،با رشد روزافزونی در دوران مبارک نيز وجود داشتند
سيدبرد آزادسازی اقتصادی در جوامع فاقد نظام نظارت و موازنهها ،به گسترم فساد در
حکومت و الیههای نزدیک به نیبگان حاکم میانجامد مصر نيز از این قاعده مستثنی نيست
سهم بیر خصوصی از  GDPمصر از  81درصد در  2772به  31درصد در  111۲افزایر
یافت ،اما گسترم خصوصیسازی ازآنجاکه در شرایط فطدان حکومت قانون و عدم نظارت
عادالنه بر دستمزدها صورت میگرفت ،از یکسو شکاگهای اقتصادی -طبطاتی را باالبرده،
امکان تحرک اجتماعی را برای نسلهای جوان سایين میآورد و از سوی دیگر به گسترم
فساد اداری و اقتصادی در ميان نیبگان حاکم و ژنرالهای سابق (تجار امروز) میانجاميد
(کریم ،1128 ،ص)218
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 .9آزادی اجتماعي -سياسي

یکی از مهمترین ویژگیهای حکومت مصر که موجب نارضایتی مردم شد و زمينههای قيام
مردم مصر را فراهم آورد ،ساختار سياسی استبدادی ،فرسودگی حکومت و عدم گردم
نیبگان بود ویژگی مهم دیگر حکومت مبارک که باگذشت زمان چدمگيرتر به نظر میرسيد،
شیصی بودن قدرت بود؛ بهگونهای که تمام قدرت در شیص مبارک متمرکزشده بود و
نهادهای سياسی ،ازجمنه نهاد ریاستجمهوری کارکرد خود را ازدستداده بودند (العودة،
 ،1121ص )87تارک عثمان دراینباره میگوید:
«در دهه اول قرن بيست و یکم دیگر نهاد ریاستجمهوری بهمانند دوران سادات
و ناصر یک مرکز عصبی سرقدرت حکومتی ممنو از مداوران برجسته و
روشنفکرانی که با بيدتر مراکز فکری جامعه ارتباا دارند ،نبود ،بنکه نهاد
ریاستجمهوری تنها به یک ساختار اجرایی سيرامون شیص رئيسجمهور تطنيل
یافته بود» ()Tarek, 2010, pp.186-187
 .1استقالل ملّي

تسنّط کدورهای غربی و بهویژه آمریکا در ساخت قدرت سياسی و امنيتی کدورهای جهان
عرب ،یکی از نطاا مدترکی است که در کدورهای محل ظهور بيداری اسالمی وجود داشت
بهعنوانمثال ،تعهد آمریکا به تأمين امنيت دائمی رژیم صهيونيستی باعث میشد که آمریکاییها
برای حضور در ساختار سياسی و امنيتی کدور مصر ،بهمنظور جنوگيری از رشد عناصر ضد
صهيونيستی و تطویت جریانات سازشگر در ميان حاکمان این کدور تالم وافری کنند
(ذوالفطاری )2871 ،ازاینرو و به اذعان بسياری از تحنينگران ،یکی از دالیل اصنی قيام مردم
مصر ،مطابنه با سياستهای نژادسرستانه رژیم صهيونيستی و حمایتهای آمریکاست (اکبری
نورآبادی ،2872 ،صص )251-71نظرسنجی مؤسسه «زاگبی اینترندنال» بهخوبی ماهيت
ضدآمریکایی جنبرهای مردمی در خاورميانه بهویژه مصر را هویدا میسازد
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 .1بينالملل گرایي با حفظ هویّت عربي -اسالمي

دولت مصر به دليل مدکالت اقتصادی و اجتماعی فراوان در سه دهه گذشته تبدیل به دولتی
وابسته به کمکهای خارجی شده بود و همين امر باعث شده است که این کدور نتواند نطدی
متناسب با موقعيت خود در مناطه ایفا کند و اساساً بهنوعی ذلت در مطابل دولتهای غربی
بهخصوص آمریکا و همسيمانانر تن دردهد یک چنين شرایای برای مردم مصر که خود را
بهمثابه سنگ آسياب جهان عرب و منیگرایی عربی میدانند ،بسيار سنگين میآمد از سوی
دیگر ،مبارک و کارگزاران نظام او ،در روابط خود با کدورهای دیگر ،ارزمهای اسالمی
حاکم بر جامعة مصر -جامعهای با اکثریت مسنمان -را نادیده میانگاشتند؛ ازاینرو ،نهتنها با
کدورهای اسالمی مناطه سر ستيز داشت که دیگرانی چون رژیم صهيونيستی و آمریکا را در
تیریب چهرة بينالمننی آنها و ضربه زدن به این کدورها در تمامی عرصهها ،همراهی و
مساعدت میکرد (لیلة ،1121 ،ص)213
یک چنين خألهایی -که البته اینها ،تمامی شکاگهای اجتماعی مصر تا شروع قيام
 1122نبوده است -سبب شد که گفتمان حاکم ،نتواند دوام و ثبات الزم را داشته باشد ازاینرو
و سس از قيام مردمی گسترده ،گفتمان اسالمگرایی توانست حول چنين دالهایی ،نظام معنایی
خود را توسعه بیديده و با ترسيم جامعة آرمانی خود و ایجاد اجماعی نسبی ،هژمونيک شده
و زمينه را برای شالودهشکنی گفتمان حاکم فراهم و نوعی مفصلبندی جدیدی را با مرکزیتِ
«اسالم سياسی» شکل دهد
سس میتوان گفت که ظهور دوبارة گفتمان اسالمگرایی در مصر ،ثمرة بیقراریهای
ساختاری است که نظام مبارک رقم زده بود این گفتمان هم تالم کرد تا ضمن تبيين شرایط
بیقراری اجتماعی مبارک ،مؤلفههای معنایی خود را بازنمایی کرده و تالم کند تا ساسیی
همهسسند را به بحرانها و مدکالت موجود ارائه کند نتيجه این شد که گفتمان اسالمگرای
دموکرات ،توانست با بازسازی آرمانی فضای اجتماعی ،ضمن بازخوانی گفتمان خود ،نيروها
و ندانههای ناسایدار را مفصلبندی و تالم کند تا یک عينيت اجتماعی جدید بسازد این
شرایط عينی را میتوان در تأکيد بر مفهوم «مردمساالری» شاهد بود چراکه اسالمگرایان
میخواستند تا خود را همسو با شرایط زمانه و نو ندان دهند بههرحال ،نتيجه این شد که
اخوانیها ،عنَم اسالمگرایی را از دست جوانان انطالبی گرفته و در شرایط کامالً بحرانی ،نظامی
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مانوب را مبنی بر اینکه اخوانالمسنمين سابطة طوالنی مبارزاتی دارد و منظومهای واحد است،
ارائه دادند
این گفتمان ،توانست صحنة نزاع گفتمانی دوران گذار به زمان سسامبارک را به سود خود
تغيير داده و با قرار دادن دالهای یادشده در زنجيرهای همارز باهم ،نوعی تالئم گفتمانی بين
رقبایر ایجاد کند اگرچه در این دوران اخوانیها توانستند تا با هژمونسازی گفتمان خود و
تسنط هویّت تازهتأسيس گفتمانیشان ،سيکرهبندی جدیدی شکل داده و ریاست را به دست
بگيرند ،ولی جایگاه این قدرت هژمون ،از همان ابتدا مستحکم نبوده است؛ چراکه برنامههای
انتیاباتی آنها بهگونهای نبود که نظام معنایی آنها را چنان وسيع ندان دهد که نيروهای سکوالر
را هم با خود همراه سازد به همين خاطر« ،دگری»های بسياری برای اخوان شکل گرفت که
هم اخوان تالم داشت تا آنها را از اطراگ کيک قدرت دور گرداند و هم این «غير»ها،
میکوشيدند تا با به کار گرفتن قدرت ،دگری خود را طرد و خودشان را متجنّی سازند ازاینرو،
شاهدیم که دورة جدیدی از منازعات گفتمانی در این زمان شکل گرفت که اتحاد گفتمانی
دوران قيام را بر باد داد عنت شکلگيری چنين صحنهای از تنازع هم این بود که در نیستين
سالهای سس از ریاست مرسی ،مرزهای این گفتمان در تطابل با دیگر گفتمانها شکلگرفته و
ندانههای اصنی آنکه با ندانههای هویتی گفتمان انطالب همسویی نداشتند ،نمایان گدت
اخوانگرایی ،یکی از جنجالبرانگيزترین مفهومها و ندانة اصنیِ آن ،میرفت تا به تثبيت قانونی
هم برسد (شعيب ،1125 ،ص )221یک چنين فضایی ،آنگاه که در کنار اقدامات رادیکال مرسی
قرار میگرفت ،موجی از مفصلبندیهای جدید را عنيه او به راه انداخت
با تصویب قانون اساسی ،اسالم سياسی در عمل تثبيت شد و زمان آن فرارسيد تا این
گفتمان ،رقيبان را یکبهیک به حاشيه رانده و برای مدتی طوالنی ،خودم ساماندهی جامعه را
در اختيار بگيرد ولی گفتمانهای میالف که حطانيت خود را بير از رقيب میدانستند ،حاضر
به واگذاشتن عرصة سياست نبودند ازاینرو ،همانطور که اشاره کردیم ،فرآیند منازعههای
گفتمانی همچنان ادامه سيدا کرد و گفتمانهایی که نتوانسته بودند خواستهها و ندانههای خود را
در قانون اساسی تجنی بیدند ،به مطاومتی سرسیتانه برای بطا و جنوگيری از تثبيت رقيب
دست زدند فرآیند طرد و مطاومت که تا حدود یک سال ادامه سيدا کرد ،جامعة مصر را تا مرز
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فروساشی سير برد ولی سرانجام گفتمان سکوالر اقتدارگرا با سيروزی بر رقيبان ،ساماندهی
جامعه را در اختيار گرفت ازاینرو ،شاهد سطوا گفتمان اسالمگرای دموکرات هستيم
بههرحال ،در گفتمان اسالمگرایی دموکراتيک ،گرهگاه و بست ،اسالم سياسی است که
تالم میکند تا هر چهبهتر با زیستبوم اجتماعی خود تاابق داشته باشد؛ ازاینرو ،سعی دارد
تا در مفصلبندی خود ،واقعيت اجتماعی جامعة مصر را بهخوبی در نظر داشته باشد بدین
ترتيب ،الزامات و اقتضائات اجتماعی ،فرهنگی و تارییی جامعة مصر را در کنار کمبودهای
موجود که نواقص دیگر گفتمانها و بهطور ویژه عناصر سيال در مجموعة گفتمان گونگی
گفتمانهای رقيب میباشند ،قرار داده و نظام معنایی خود را با دالهایی که در اطراگ دال
مرکزی شاهد آنيم ،نظامی کارآمد و توانمند در جهت برونرفت از مدکالت جامعه ارائه کند
نتيجة این کنار هم قرار دادن مؤلفههایی که سيرازاین ،هرکدام معنی و مفهوم خاص خود را
داشته و اساساً ،حيات معنایی آنها چارچوبمند و یا اینگونه قالبمند نبوده است ،شکلگيری
هویتی جدید است که این هویت جدید ،خود به دنبال ندر ،تثبيت و الطای مؤلفهها و اصول
گفتمانیای است که در ادامه به این مؤلفهها اشاره خواهيم داشت
بنابراین ،در ادامه سعی میشود تا در قالب اصول و مؤلفههای حاکم بر این گفتمان،
هرکدام از محورها را شکافته و با تدقيق بيدتری تدریح کنيم تا ماهيت این قرائت از اسالم
بهتر روشن گردد:
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 .5-5اصول و مؤلفههای حاکم بر گفتمان اسالمگرای دموکراتيک

نمودار شماره  .5اصول و مؤلفههای حاکم بر گفتمان اسالمگرای دموکراتيک
 .5-5-5نشر مفاهيم و ارزشهای اسالمي

دین و بهطور مدیص دین اسالم ،ازجمنه خاوا چهرة مصر سس از انطالب بوده است که
خود این ظهور ،موجب گدته تا بسياری از اطراگ و گروههای سياسی -چه در داخل و چه
خارج از مصر -ندای زنگ خار مبنی بر این سر دهند که جهت انطالب و ماالبات آن،
میرود که به انحراگ کديده شود ازاینرو ،اسالمگرایان ميانهرو که شامل گروههایی چون
اخوانالمسنمين و جداشدگان از آن و همچنين شعبههای میتنف جوانان اخوانی رهبر
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اعتراضات و گروههای صوفی مصر بودند ،از همان ابتدای مسير ،نرمر و تدرّج را سرلوحة
کنر خود قراردادند
آنچه مهم است ،این موضوع است که از آغاز تحوّالت ،مدی دموکراتيک ،بر بنيان
گفتمان اسالمگرای ميانهرو مسنط بوده است ازجمنة اصول و مؤلفههایی که گروههای سيرو
این گفتمان از سس از انطالب بهطور جد -چه صریحانه بيان کنند و چه نه -سيگير آن هستند،
انتدار ارزمهای اصيل اسالمی در ساح جامعة مصری است اگرچه چنين مندی سير از
ژانویة  1122توسط تمامی این گروهها دنبال میشد ،ليکن امروزه گفتمان یادشده خواهان این
است تا قرائتی از ارزمهای اسالمی ارائه دهد که با نظام دموکراسی و هویت عربی مردم
مصر تضاد نداشته باشد (عبدالنايف ،1121 ،صص)187-121
 .3-5-5مردمساالری

از همان ابتدای شروع تحوالت و در طول اعتراضاتی که به انطالب منجر شد ،شاهد نوعی
مدی دموکراتيک از سوی اسالمگرایان ميانهرو هستيم برای نمونه ،شاهد آنيم که مسنمانان با
قبايان در برخی مواقف همسو و همجهت عمل میکنند و نظام کندی آنها در یکسو تعریف
میشود اگرچه گفته میشود که چنين امری ،از ترس به حکومت رسيدن نظاميان و نيروهای
امنيتی بوده است و حربة اسالمگرایان بوده ،ولی خود این ،ندان از مسنک دموکراتيک
اسالمگرایان دارد (الدوبکی ،1124 ،ص)183
برای نمونه ،فهمی هویدی میگوید« :اسالمگرایان مصری که شاهد استبداد ،حکومت
فردی و اداره نامانوب و ناکارآمد کدور بودهاند ،بهمثابه تنها نطاه اميدواری در اصالت زندگی
سياسی ،درصدد ایجاد حکومتی توانمند و دولت مسئول در مطابل مردمان این کدورها میباشند
واقعيت آن است که اکثریت عظيم اسالمگرایان مصری هرگونه توسل به خدونت را رد کرده
و فعاليتهای سياسی مسالمتجویانه را دنبال مینمایند» (هویدی)2871 ،
 .9-5-5قانونگرایي

از دیگر اصول حاکم بر این گفتمان ،قانونمندی است این نگرم ،در دو بعد خود را ندان
میدهد؛ یکی حاکميت قانون در عرصة عمومی جامعه؛ به این معنی که قانون سراسری جامعة
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مصر ،اساس و سایة جهات و جوانب حکمرانی و جامعة مدنی است دیگری ،قانون بهمثابه
دین است به این معنی که دین اسالم ،خود قانونی نانوشته است؛ لذا جهتگيریهای سياسی
و خودِ قانونِ عمومی کدور ،نباید از دایرة این قانون تجاوز کند به همين سبب ،قانونگرایی
مدنظر این گفتمان ،نوعی قانونگرایی است که اساس دینی داشته باشد ازاینرو ،ازجمنة
ماالبات آنها در تظاهرات منتهی به انطالب  ،1122تغيير قانون اساسی و ابتنای آن بر شریعت
اسالمی بود

1

یک چنين نگرشی سبب شد تا بهمحض روی کار آمدن اسالمگرایان به رهبری اخوان و
با نمایندگی محمد مرسی ،تغيير قانون اساسی ،در سرفصل اقدامات ضروری و دارای اولویت
قرار گرفت 8گرچه آنها نتوانستند چنين اندیدهای را به تمام و کمال عمنی سازند ،ولی خودِ
اصرار بر اجرای آن ،دالّ بر این بوده و است که قانونمندی در سپهر اندیدگانی این گفتمان ،تنها
یک نظریهسردازی روتين و معمولی نيست بنکه در یک چارچوبی مناطی جای میگيرد که
معنای خود را از همان مناق گفتمانی اخذ میکند (الدطيفی المارینی ،1125 ،ص)111
 .1-5-5عدالت اجتماعي

یکی از مطولههایی که گفتمان اسالمگرای دموکرات ،نظام گفتمانی خود را به آنسو ترسيم
میسازد و در تالم است تا آن را با مناق گفتمانی خود معنا داده و در طيف مفصلبندی خود
قرار دهد ،عدالت اجتماعی است ازاینرو ،برخی از احزاب اسالمگرا با مناق گفتمان
دموکراتيک ،تحطق عدالت اجتماعی را سرفهرست اهداگ خود از تأسيس و یا بازخوانی
حزبدان قراردادند (ابوطالب ،1125 ،ص )1۲به همين خاطر ،شاهدیم که بنيانگذاران حزبی
چون حزب الوسط (بهعنوان حزبی اسالمگرا با مندی دموکراتيک) در اظهارنظرهای خود تأکيد
کردهاند که «اگرچه ایمانداریم که عدالت یکشبه محطق نیواهد شد و نيازمند کار منظم ،تالم
و اراده است اما دستکم ،سه عامل را موجب تحطق عدالت اجتماعی در مصر میدانيم :یک؛
تعيين حداقل دستمزدها؛ دوم ،حمایت از صنایع داخنی و سوم ،اجرای طرتهای توليدی که
موجبات فراهم آمدن فرصتهای شغنی شود»
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 .1-5-5رشد و توسعة اجتماعي -فرهنگي

گفتمان مزبور ،خواهان آن است که عالوه بر باال بردن شاخصهای میتنف توسعة انسانی،
اميد به زندگی (نرخ باسواد و درآمد سرانه) ،یک نکته مهمتر نيز در توسعة انسانی این کدور
موردتوجه قرار گيرد و آن عدالت اجتماعی در توزیع این شاخصها در ساح کدور است
(خاکپور و باوان سوری ،1121 ،ص)23؛ بر این اساس ،بر مواردی چون «تعنيم و تربيت و
گسترم و ارتطای ساح سواد و به دنبال آن مبارزه با بیسوادی ،نظارت بر امور طبيعی کدور-
بهعنوان منبع درآمد مصر -وضعيت خانواده و بهخصوص جوانان ،حفظ محيطزیست،
وضعيت مسکن و جنوگيری از رشد قارچی قبرستان خوابی و ندر فرهنگ اصيل اسالمی-
عربی اصرار میورزد و برای نيل به آن ،استراتژیها و برنامههایی جامع و شامل تدوین کردهاند
که نمود عينی آن را میتوان ذیل راهبردهایی که تحت عنوان «سروژة نهضت» از سوی
اخوانالمسنمين ارائه شد ،مداهده کرد» (حندوسه ،1121 ،صص)3-۲
 .2-5-5توسعة اقتصادی

اسالمگرایان از همان شروع تحوالت و سس از انطالب ،نيک دریافتند که بير از یک سال است
که چرخهای اقتصادی کدورشان کند و در مواردی عمالً ایستاده است 5و اگر این اسالمگرایان
نتوانند چرخ سنگين و متوقفشدة اقتصاد مصر را به حرکت درآورند ،تجمعات التحریر ممکن
است به دنبال قربانیهای دیگری برآیند (زیباکالم )2871 ،بر این اساس ،رشد و توسعة اقتصادی
را بهطور جد سيگير بودند اگرچه گروهی از همين اسالمگرایان ،آنگاهکه به قدرت رسيدند ،به
گفتة تحنينگران مصری و غيرمصری ،اقتصاد این کدور را به نابودی کداندند؛ ۲ولی برنامة کنيت
گفتمان بر این است که باید تالم کرد تا مصر را از رکود و حالت معنق اقتصادی به درآورد
بنتاجی در خصوص راه برونرفت از بحرانهای اقتصادی بيان میدارد« :اسالم برای خود ،نظامی
اقتصادی دارد که بر اساس مجموعهای از مفاهيم چون صدقه ،انفاق ،قرضالحسنه
و شکلگرفته است ازاینرو ،اگر نظامهای اقتصادی در کدورهای اسالمی ،به سمتوسوی
اقتصاد اسالمی سوق سيدا کند ،در آینده مدکالت اقتصادی ،گریبانگيرمان نیواهد بود؛ لذا
دولتمردان جهان اسالم ،باید تالم بيدتری برای ندر و گسترم این مفاهيم و تحطق آنها در
عرصة عمنی داشته باشند» (بنتاجی ،1115 ،ص )81لذا اخوانیها بر این باورند که «جوهرة

553

دانش سياسي ،سال دوازدهم ،شمارة اول ،بهار و تابستان  ،5931پياپي 39

بحران اقتصادی مصر ،در بحران اخالقی و معنویت نهفته است؛ زیرا اغنب توليدکنندگان ،با
کاهر شدید ساح فضينت و فروساشیهای اخالقی -که دستيابی به آن دشوار است -از توليد
مفيد بازماندند و درنتيجه -توليدگرانِ شریف -در برابر سودمندی یک عمل شریف و بهرة
حاصل از آن ،بهنوعی بیاعتمادی دچار شدند؛ بنابراین ،وقتی ساح توليد سایين آمد ،درحالیکه
چرخ مصرگ همچنان بهسرعت میچرخد ،بحران اقتصادی باال میگيرد» (خسروشاهی،2871 ،
صص)۲3-۲1
 .1-5-5سياست خارجي عزّتمندانه

ميدان گفتمانیِ گفتمان حاکم بر مصر تا سير از انطالب  ،1122سر از عناصری بوده است که
دستاویز گفتمانهای نوظهور برای هژمونيک کردن خود و واسازی نظام معنایی گفتمان حاکم
قرار گرفتند آنگاهکه دالهای خالی گفتمان اقتدارگرای مبارک در کنار دو خأل تیریب و تضعيف
هویت عربی در عرصة خارجی و همچنين ترسيم سياستی فعال و سازنده 1مبتنی بر اندیدة
اصيل اسالمی 3و مناطهگرایی و توازن در روابط خارجی قرار میگيرد ،نوعی مفصلبندی را
شکل میدهند که سبب میشود تا جهت بردار سياست خارجی گفتمان اسالمگرای دموکرات
به سمت هویتی سویا در عرصة سياست خارجی سوق یابد
تأثير این خصوصيتها در عرصة خارجی را میتوان در موضع این گفتمان در برابر
نيروهای خارجی و کدورهای اسالمی مناطه دید (عویس ،1128 ،ص)38؛ ازاینرو ،بسياری
از رهبران گروههایی که مناق گفتمانیشان ذیل همين گفتمان تعریف میشود ،بر «داشتن
روابط عزتمندانه با کدورهای خارجی در چارچوب حفظ ارزمهای اسالمی -عربی» 7و
«دوری از رژیم صهيونيستی» تأکيد مینمایند

21

 .1-5-5احيای عناصر هویت عربي

دوران مبارک را میتوان برهة زوال و امحای هویت عربی -اسالمی و یا به تعبيری بهتر،
تیریب سازواری فعال هویت عربی -اسالمی دانست تحت چنين شرایای ،اسالمگرایان
دموکرات ،با برجستهسازی این نطاهضعف ،توانستند بیر معتنابهی از گروههایی با منر
منیگرایی عربی را به خود جنب کرده و در لدکرگاه انتیاباتی خود جای دهند اگرچه اخوان
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بهعنوان یکی از نمایندگان این گفتمان با تأکيد بيرازحد و غيرمعطوالنه بر «هویت اسالمی»
در کنار نگاهی گذرا بر منیگرایی عربی ،خود را به مهنکة زوال انداخت22؛ ولی گفتمان اصيل
اسالمگرایی دموکرات ،سعی دارد با برجستهسازی «همگونگی هویت عربی -اسالمی» که
ریده در تاریخ کهن فرهنگ مصر دارد ،سویایی و کارآمدی نظام معنایی خود را ندان داده
(عاوان )1125 ،تا از این دریچه ،بتواند در رقابت تیاصمی با دیگر گفتمانها ،آنها را در
سراشيبی فروساشی قرار دهد (عبدالنايف ،1121 ،ص)118
دو عنصر مربوا به هویت عربی که این گفتمان بر آن تأکيد دارد و بران است تا ضمن احيای
آنها ،سازندگی و سویایی الزم را به آن دو برگرداند ،یکی «زبان عربی» است (الریسونی،1128 ،
ص )54و دیگری «سيدينة تارییی و تمدنی قوميت عربی»

21

 .3-5-5جامعة مدني کارآمد

دال خالی جامعة مدنیِ سازنده و سویا در عرصة اجتماعی کدور ،گروههای سياسی
جدیدالتأسيس مصر را بر آن داشت تا با برجستهسازی این ضعف و به حاشيه راندن برخی
فرصتهایی که هرچند برای نزدیکان ریاست جمهوری تجویزشده بود ،هویتی تازه به این
دال از طریق اندماج آن در نظام گفتمانی خود بیديده و ضمن توجه به مدکالت جامعة
مدنی ،راهکارهایی را برای برونرفت و توسعة کارآمدی آن ارائه دهند
ازجمنه مدکالت سد راه جامعة مدنی این کدور که مورد تأکيد این گفتمان بوده و
است« ،غنبه نوعی مُردگی بر سراسردة جامعة مدنی است؛ چراکه سالها دیکتاتوری و خفطان،
مانع تنفس و حيات حداقنی آنها بوده است» (یوسف)1125 ،؛ بنابراین نياز است تا ابتدا روت
حيات به سازمانها و نهادهای مربوطه بیديد؛ که گفتمان اسالمگرای دموکرات« ،آزادی عمل
اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و مبانی شرع اسالم را اساس قرار داده و بر حق زنان و
جوانان برای حضور کارآمد در جامعه و ساوت میتنف حاکميتی و همچنين احترام بهحق
اقوام و گروههای میتنف مذهبی -سياسی مصر در عرصة سياسی -اجتماعی» تأکيد میدارند
به همين خاطر است که میتوان گفت نظام مفصلبندیای که در این حوزه و برای معنا بیدی
به جامعة مدنی ،از سوی گفتمان یادشده ،شاهد آنيم ،نوعی امتزاج و توافق بين «بازار ،دولت
و جامعة مدنی» است که نمودهای چنين مندی را میتوان هم در اظهارات رهبران این گفتمان
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و هم در سرفصل برنامة فرهنگی -اجتماعی ،سياسی و همچنين اقتصادی احزاب وابسته بدان
شاهد بود (الفضيل ،1121 ،ص)83
 .51-5-5وحدت جامعة اسالمي و مسلمانان با تأکيد بر وحدت مصر

اندیدة وحدت در مصر ،با دیگر برداشتها در دنيای وحدت ،تا حدودی متفاوت است عنت
هم آن است که فکر وحدتبیر در نظام مصری ،میبایست بين ایدئولوژی قومی عربی،
اقنيت دینی و اسالمگرایی حداکثری جمع کند
سه ساحتی که بيان شد ،حوزة نگرة وحدتی گفتمان اسالمگرای دموکرات را ندان
میدهد این گفتمان بر این باور است که برای حفظ وحدت در مصر ،نياز است که شعنة
اسالمگرایی را در مطابل دیگر ابعاد چندان باال نبریم؛ چراکه به همان اندازه که اسالمگرایی در
مصر خواهان دارد ،ماالبات دیگر قوميتهای دینی و غيردینی هم جدی و شدید است این
فکر ،در نظام گفتمانی مذکور برساخته میشود؛ لذا تاابق با بافت اجتماعی مصر ،توسط
اندیدهوران آن ،موردنظر است (عبدالطدوس)1125 ،
 .55-5-5نفي خشونت و تأکيد بر صلحطلبي

نفی خدونت و تأکيد بر صنحگرایی ،خروجی بالمنازع طبطهبندی حاکم بر گفتمان اسالمگرای
دموکرات است طرد خدونتطنبی از سوی این گفتمان خود دالیل متفاوتی دارد؛ که از آن
جمنه میتوان به «مبانی ایدئولوژیکی این گفتمان ،حذگ تصویر ساختهشده از اسالمگرایان
توسط قدرتمداران گذشتة حاکم بر مصر و دشمنان اسالم و ترقّی مصر و اشتباهات
اقتدارگرایانة بیدی از اسالمگرایانی که داعيهدار همين نگرم بودهاند» 28اشاره کرد
خدونتطنبی اسالمگرایان اقتدارگرا که نمایندة آن را سنفیهای مصر و وهابيت و
همچنين الطاعده که برخی از رهبران اصنی آن روزگاری در مجموعههای اسالمی مصر بودهاند
(ابراهيم ،1121 ،ص ،)114اعضای داخل در این گفتمان را بر آن داشته است تا مفصلبندی
گفتمانی خود را با نگاه به طرد کنر تکفيری تدکيل دهند

24
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 .53-5-5حمایت از حقوق مردم فلسطين

مصر برای مدتی ،به گنجی راهبردی برای رژیم صهيونيستی تبدیلشده بود ولی با وقوع تظاهرات
همگانی در این کدور ،در کنار شعارهایی چون وحدت عربی و اسالمی ،بر «آزادی فنساين»
تأکيد شد جالب اینجاست که موضوع آزادی فنساين نهفطط از سوی احزاب و گروههای
اسالمگرا که توسط نيروهای غيرمسنمان نيز سر داده شد بدین ترتيب میتوان گفت انطالب 15
ژانویة مصر ،در سروسة تغيير مفصلبندی خود ،در کنار مؤلفههایی که به دور دال مرکزی گفتمان
اسالمگرایی حنطه زدند و توانستند معنا و هویتی تازه بگيرند ،اصنی چون حمایت از قضية فنساين
و آزادی آن نيز بازخوانی شده و با قرار گرفتن در این مفصلبندی معنایی اسالمگرایانه اتیاذ کرد

25

که معتطد است برای تحطق چنين آرمانی« ،نياز است که منت عرب و جامعة اسالمی همراه شده
و با طرد راباه و همجهتی با رژیم صهيونيستی ،زمينة سيروزی یادشده را فراهم آورد»

2۲

 .59-5-5نفي رابطه با رژیم صهيونيستي

بسياری از تحنينگران بر این باورند که مبارزه با رژیم صهيونيستی و نفی راباه با این کدور،
ازجمنه دالیل برانگيیتن مردم برای حضور در خيابانهای قاهره و درخواست سطوا مبارک
بوده است  21اسالمگرایان هم که از همان ابتدا طرد رژیم صهيونيستی را در ليست برنامههای
خود داشتند -البته این موضع بين گروههای اسالمگرا ،شدت و ضعف دارد -این ضعف نظام
مبارک را دروازهای برای ترسيم نظامی آرمانی بر مبنای «حفظ عزت عربی -اسالمی» قرار
داده و توانستند طبطهبندی نویی از نظام معنایی با رد راباه با این کدور شکل دهند
 .51-5-5ایجاد حکومتي مبتني بر رأی و مشارکت مردم

مؤلفههایی که در باال تدریح گدت و هرکدام خود جایگاهی محوری در کنيت نظام اندیدگانی
گفتمان اسالمگرای دموکرات دارد ،آنگاهکه هویتی تازه با قرار گرفتن در نظام معنایی این گفتمان
با مرکزیت اسالم سياسی اخذ میکنند ،تدکيل حکومتی را رقم میزنند که هدگ جهتی گفتمان
یادشده است؛ ازاینرو ،فهمی هویدی بيان میدارد« :ایجاد حکومتی مردمساالر نظام آرمانیای
است که گفتمان اسالمگرای دموکرات به دنبال آن است» (زیدان ،1125 ،ص )271لذا شاهدیم
که در این گفتمان ،شناختهایی که هرکدام ،سير از قرار گرفتن در این طيفبندی ،بهصورت
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جدا از هم بوده و معنای خاص خود و بهتبع هویتی سراکنده داشتند ،به هم میسيوندند و نظامی
را شکل میدهند که بر اساس رأی و مدارکت مردم حيات دارد سس الگودهی به دالهای
سيالی که شرحدان رفته است ،از سوی این گفتمان ،رشتهای مستحکم به نام گفتمان اسالمگرای
دموکرات را شکل داده است
آنچه در ساور گذشته آمد ،تبيين گفتمان اسالمگرای دموکرات و اصول حاکم بر نظام
گفتمانی آن بود این گفتمان ،از سوی گروههایی در ساح جامعة مصر سيگيری میشود که
همگی حول همين دال مرکزی ليکن با قرائتی متفاوت از اصول مذکور هویت سيدا میکنند
اساساً ،گروهها در یک فضای گفتمانی شکل میگيرند و اگر هم سيرازاین حيات داشتند ،هویت
جدید خود را از فضای گفتمانی تازه تأسيس اخذ میکنند ازاینرو ،نمیتوان گفت که این
گروهها ،با چنين هویتی ،بهصورت سيدينی وجود دارند با توجه به اینکه گروهها ،برساختة
اجتماعی هستند ،کل نگرم و برداشت اجتماعی آنها از جامعه ،در همان قالب و همراه با
فضایی خواهد بود که هویت خود را از آن گرفتند بدین ترتيب ،شاهدیم که سس از قيام ،1122
در مصر ،گروههای بسياری زیر بيرق گفتمان اسالمگرای دموکرات ،در چرخراند ناگفته نماند
که تمامی این گروهها ،بر سر منازعة معنا بیدی به افسانة «جامعه» شکل گرفتهاند
 .3-5احزاب و گروههای سياسي با گفتمان اسالم دموکراتيک
 .5-3-5اخوانالمسلمين (حزب آزادی و عدالت)

در  12فوریه  1122و تنها چند روز سس از سرنگونی «حسنی مبارک» به دنبال انطالب 15
ژانویه« ،محمد بدیع» ،رهبر جماعت اخوانالمسنمين ،تأسيس حزبی تحت عنوان «آزادی و
عدالت» را بهعنوان بازوی سياسی این جماعت اعالم و تأکيد کرد ،باوجودی که این حزب
دارای گرایرهای اسالمی است ،اما درِ آن به روی همه مصریها ازجمنه مسيحيان باز است
سس از انطالب  15ژانویه و سرنگونی رژیم حسنی مبارک ،این گروه ،تأسيس حزب «آزادی
و عدالت» را اعالم و «محمد سعد الکتاتنی» ،رئيس فراکسيون اخوانالمسنمين در مجنس
 1115بهعنوان وکيل و نماینده بنيانگذاران حزب برگزیده شد سسازآن «محمد مرسی»
بهعنوان رئيس و «عصام العریان» به سمت نایبرئيس و «محمد سعد الکتاتنی» به سمت دبير
کنی حزب انتیاب گدت
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 .3-3-5نواخوانيها

حضور اخوانالمسنمين در صحنة سياسی کدور مصر و اتیاذ مدی محافظهکارانه در برابر
حکومت که تا امروز هم شاهد آن هستيم ،اگرچه در مواردی نتایجی مثبت به همراه داشته است،
ليکن خود موجب جدایی تعدادی از نيروها و رهبران این گروه و تأسيس احزاب و مجموعههایی
با همين اندیده ولی رهيافتی -تا حدودی -متفاوت ،شد (الدوبکی ،1124 ،صص)28-1
 .5-3-3-5حزب وسط جدید

حزب الوسط سس از  25سال کدمکر با نظام مبارک سرانجام در  27فوریه  ،1122فعاليتر
از سوی دادگاه عدالت اداری قانونی اعالم شد عنیرغم خاستگاه اخوانی حزب الوسط ،در
نيمة دوم دهة  71ميالدی ،به لحاظ سازمانی ،فکری و سياسی در چارچوب دیگری قرار
گرفت؛ اما گفتمان آن همچنان ریده در منظومة تمدن اسالمی دارد موضوع محوری برنامة
حزب الوسط ،حول اصول دموکراسی مانند آزادی ،برابری ،شهروندی و عدالت اجتماعی
است؛ 23ازجمنه تفاوتهای حزب یادشده با تدکيالت سنتی اخوانالمسنمين ،تأکيد بر برابری
کامل شهروندان بدون توجه به دین و جنسيت است
 .3-3-3-5حزب نهضت

النهضه از اولين تالمهای حزبی در جماعت اخوانالمسنمين ،بعد از انطالب به شمار میرود
که توسط «ابراهيم الزعفرانی» 27یکی از رهبران نسل دوم اخوان ،تأسيس شد فنسفة وجودی
حزب النهضه ،بر اساس اندیدة دولت مدنی و برابری سياسی شهروندان بدون توجه به دین و
جنسيت -مسنمان یا مسيحی ،مرد یا زن -استوار است از دیدگاه این حزب ،حداکثر مدتی که
یک منصب سياسی میتواند اشغال شود 5،سال است این حزب ،خواهان تدکيل دولتی
دموکراتيک است و در همين راستا ،رهبران آن معتطدند که بهترین شکل حکومت ،نظام
دموکراتيک ریاستی -مجنسی (سارلمانی) است که در راستای آن شهروند مصری در فضایی از
آزادی ،عدالت و برابری به حطوق سياسی و اجتماعی خود دست سيدا میکند

11
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 .9-3-3-5حزب پيشگام

مؤسسان حزب الریاده ازجمنه «خالد داوود» و «هيثم ابوخنيل» ،دو تن از بارزترین
شیصيتهای اخوانی با اندیدة اصالحی هستند  12میتوان گفت که برنامة سياسی حزب
مزبور در مطایسه با تدکيالت سنتی اخوان تا حدودی سيدرفتهتر است؛ چراکه بين فعاليت
سياسی و دعوت تمایز قائل میشوند این حزب ،بهعنوان حزبی سياسی و نوظهور در صحنه
سياسی مصر جدید ،خواهان بازگرداندن معنویت به حيات سياسی مصر جدید است ازاینرو،
نگرشی کامالً متفاوت از حزب «آزادی و عدالت» دارد که ازجمنه تفاوتهای آن دو میتوان
به قاطعيت بيدتر الریاده در مرجعيت شریعت اسالمی بهعنوان اساس فعاليت سياسی در
مطایسه با «آزادی و عدالت» اشاره داشت تفاوت دیگر ،موضع متفاوت هر دو حزب در
خصوص قبایها و زنان در مصر است

11

ازجمنه مؤلفههایی که این حزب بر آن بسيار تأکيد دارد ،توسعه (با تمامی ابعاد آن) است
به همين سبب ،شعار خود را «توسعة بدری توسط انسان برای انسان» قرار داده است که ندان
از مؤلفهای دموکراسی و شهروندی در برنامة این حزب است از سوی دیگر ،این سيدرفت را
در چارچوب ارزمهای اسالمی و بينالمنلگرایی عزتمندانه تعریف میکند به همين خاطر،
حقگرایی و قانونمندی را اصنی میداند که میبایست در عرصة بينالمننی رعایت شود
..1-3-3-5حزب «جریان مصری»

حزب جریان مصری که توسط کسانی چون اسماء محفوظ ،عبدالرحمن هریدى ،مصافى
عبدالرازق و محمد الطصاص (جداشدگان از اخوان) تأسيس شد (الدریف ،)1122 ،عمدهترین
تالم کثرتگرایانه در جماعت اخوانالمسنمين است عنت این امر ،فطط سافداری حزب بر
حضور فعال در عرصة سياسی و رسانهای مصر نيست بنکه ماهيّت بنيانگذاران حزب التيار
المصری ،آنها را به اینسو کدانده است گروه مؤسس این حزب ،از جوانانی اخوانی
تدکيلشده است که درروند انطالب تالمهای بسياری کردند درواقع ،این حزب ،در واکنر
به تعامل جماعت با گروهی از جوانان در روزهای اول انطالب ،و اتهام آنها به خروج از
چارچوب سازمانی اخوان ،تأسيسشده است جریان مصری ،بهعنوان حزبی مدنی-
دموکرات ،دارای جهتگيریهای ميانه بوده که بر هویت عربی -اسالمی و وابستگیهای
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جغرافيایی آفریطا تأکيد میدارد بها دادن به ارزمهایی چون آزادی ،تحول دموکراتيک قدرت،
افزایر نطر جامعة مدنی ،دوری از دستهبندیهای ایدئولوژیکی و عدم توجه به تطسيمات
ليبرال -سوسيال یا اسالمی -سکوالر ،ارائه برنامههای عنمی و راهحلهای ابتکاری فراتر از
مسائل ایدئولوژیک از اهداگ سياسی حزب جریان مصری به شمار میآیند
 .1-3-3-5حزب جامعة صلح و توسعه

«حامد الدفراوی» یکی از بارزترین شیصيتهای بحران دفتر ارشاد در سال  -1117به همراه
خالد داوود و ابراهيم الزعفرانی -به دنبال تأسيس حزب صنح و توسعه بوده است هدگ
محوری این حزب ،وحدت وادی نيل با کدورهای عربی و اسالمی است از دیگر اهداگ آن
نيز میتوان به تحطق عدالت اجتماعی بين قدرهای میتنف مصر اشاره کرد

18

 .2-3-3-5حزب اتحاد برای آزادی

حزب اتحاد برای آزادی ازجمنه احزابی با برداشتی جدید از مدی اخوانی است که سس از
تحوالت ژانویه  1122از سوی برخی حطوقدانان جماعت شکلگرفته است این گروه که هدگ
خود را تحطق آرمان جماعت مبنی بر مبارزه با خدونتطنبی و گسترم صنحطنبی در مصر
میدانند ،مرجعيت اسالمی را اساس کنر سياسی خود بهعنوان حزب مدنی معتدل میدانند
ازاینرو ،دموکراسی را جهت بردار خود در صحنه فعاليت سياسی عنوان میدارند و عدم دخالت
نيروهای امنيتی و نظاميان در عرصة سياسی -اجتماعی مصر و نظام حکمرانی آن را ،راه تحطق
دموکراسی برمیشمرند

14

 .9-3-5اسالمگرایان مستقل

مطصود از مستطل بودن در این گروه از اسالمگرایان ،آن دسته از گروه و احزاب سياسی مصر
است که در هيچکدام از دستهبندی اخوانی و سنفی -رادیکال قرار نمیگيرند و تاکنون هم
مدی استطاللی خود را رها نکردهاند
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 .5-9-3-5حزب توسعه و سازندگي

حزب توسعه و سازندگی ،با شعار «سازندگی ،توسعه ،شریعت اسالمی ،آزادی سياسی و
عدالت اجتماعی» ازجمنه ثمرات انطالب ژانویه است انگيزهای که مؤسسان این حزب را
بهسوی تأسيس آن کدانده است ،ساخت مصر جدید است ازاینرو غایت خود را اینگونه
بيان میدارند« :هدگ از تأسيس ،تحطق رضایت الهی در وهنة اول و تحطق مصالح کدور و
بندگان خدا برای نيل به سعادت دنيا و آخرت است تا که مصر و مصریان ،جایگاه دیرین
خود را بازیابند»

15

 .3-9-3-5حزب وحدت عربي

اساسنامة حزب وحدت عربی ،از سوی برخی رهبران اسالمی و اعضای سابق حزب کار
اسالمی مانند «محفوظ عزام» ،رئيس سابق حزب کار« ،صالت عبدالمتعال» و «محمد الدماطی»
تنظيم شده است ایدئولوژی این حزب ،نوعی ناسيوناليسم عربی -اسالمی است که هدگ
اصنی آن ،تغيير وضعيت داخنی مصر و طرد استعمار خارجی است  1۲تفاوت عمدة حزب
یادشده با دیگر احزاب اسالمی در این است که ازجمنه مبادی آن ،مرجعيت اسالمی،
محکوميت و میالفت آشکار با جریانهای سکوالر است این حزب ،الگوی مجنس شورایی
(سارلمانی) را به دليل ایجاد زمينههای رقابتی آزاد و عادالنه در چارچوب آگاهی سياسی
شهروندان ،بهترین شکل نظام سياسی تنطی میکند (حزب التوحيد العربی همچنين در برنامة
سياسی خود ،از تکثرگرایی (سنوراليسم) سياسی ،تفکيک قوا ،برابری مسنمانان با مسيحيان و
بازگردانی نطر رهبری مصر در مناطة عربی از دریچة لغو معاهدة کمپ دیوید ،حمایت
میکند در همين راستا ،الزم به ذکر است که ازجمنه مؤلفههای اساسی این حزب ،مبارزه با
رژیم صهيونيستی و آمریکا است بهگونهای که دخالت و نفوذ آنها در مصر را بهمثابه سرتگاهی
میداند که هر آن ممکن است مصر را به مهنکة نزاع درونی سوق دهند
 .9-9-3-5حزب رهایيبخش صوفي

ازجمنه طریطتهای صوفی در جهان اسالم ،میتوان به صوفيان مصر اشاره کرد برخی برآوردها
حاکی از آن است که تعداد طریطتهای صوفی مصر ،به حدود  15جنبر میرسد نظام مبارک
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برای ایجاد توازن بين نيروهای دینی و باال بردن مدروعيت حزب حاکم ،از این گروهها ،عنیرغم
بیارتباطیشان با حوزة سياست ،سود میبرد همين اقدام از سوی مبارک ،در دو سال سایانی
حيات سياسی خود و حزبر ،موجب اختالل و شکاگ درون نيروهای صوفی گدت یکی از
جنوههای این شکاگ ،ظهور «گروه اصالتطنب صوفی» به ریاست شيخ «محمد عالء ابوالعزائم»
بود بر این اساس ،میتوان ادعا کرد که اندیدة تأسيس حزب سياسی صوفيان مصر ،سير از
انطالب و سس از دعوت «شيخ محمد عبدالمجيد الدرنوبی»-شيخ طریطت شرنوبی برهامی-
شکل گرفت سس از انطالب  15ژانویه با افزایر تنر بين جریانهای صوفی و سنفی
ازیکطرگ و تهدید قبایهای مصر از سوی دیگر ،حزب «تسامح اجتماعی» صوفی تأسيس
شد در سپتامبر  1122نيز ،شيخ ابوالعزائم و «ابراهيم زهران» ،حزب «التحریر المصری» برای
نمایندگی جریان صوفی را تأسيس کردند  11این حزب ،با ماهيتی اصالتطنبانه و مدنی ،به دنبال
حاکميت دولت مدنی دموکراتيک ،میالفت با تروریسم ،جنوگيری از خدونت و مبالغة فکری
است و عالوه بر آن ،حمایت از حطوق شهروندی و برابری ،احترام به حطوق بدر و آزادیهای
دینی را بر اساس اصول شریعت اسالمی دنبال میکند

13

 .1-9-3-5حزب وحدت و رهایيبخش شيعي

شيعيان مصر مانند دیگر احزاب دینی و اسالمی ،بعد از انطالب ،برای دفاع از منابع و
جهتگيریهای فکری خویر ،سيگير تأسيس حزبی سياسی بودند تضاد نظام مبارک با جریان
شيعی ،فطدان آمار رسمی از تعداد شيعيان (بسياری از شيعيان از ترس دیکتاتوری مبارک دست
به تطيه میزدند) و تفاوت دیدگاههای نظام سياسی مبارک با جمهوری اسالمی ایران و حزباهلل
لبنان ،از چالرهای اساسی گروههای شيعی در مصر قبل از انطالب بود در همين راستا ،عنیرغم
اینکه بيدتر شيعيان مصر هيچگونه ارتباطی با گروههای سياسی خارجی نداشتند ،صدها تن از
شيعيان در نيمه سایانی حکومت مبارک دستگير شدند به این دستگيرشدگان برچسب مظنونين
تروریست زده میشد و به اتهامان ساختگی زندانی میشدند  17یکی از رهبران شيعيان مصر به
نام «طارق الهاشمی» ،وضعيت شيعيان در مصر قدیم را اینگونه برمیشمرد که همکاری وسيع
حسنی مبارک با وهابیهای سعودی در سرکوب و ممنوعيت شيعيان در تمامی امور ،مانع از آن
میشد که شيعيان فعاليتهای مذهبی و فرهنگی داشته باشند  81سس از دعوت برخی شيعيان
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مصر برای تأسيس حزب «الغدیر» ،اندیدة ایجاد حزب سياسی رشد یافت ،اما با میالفت شدید
برخی فعاالن شيعی ازجمنه «احمد راسم النفيس» روبهرو شد جالبتوجه اینکه خود ایدان
چندی بعد در سپتامبر  ،1122سند تأسيس حزب یادشده را تحت عنوان «حزب الوحده و
التحریر» به کميسيون احزاب تطدیم کرد

82

جمعبندی

شکلگيری تحوالت سال  1122در کدورهای عربی که از انطالب یاس تونس آغاز گدته بود
و با رسوخ به مصر راه خود را بهسرعت سيموده و بعضاً عصایی قرارگرفته است در دستان
استعمار تا میالفين خود را از گردباد آن بینصيب نگردانند بههرحال ،این تحوالت در کدور
مصر ،موجب شد تا گروهبندیهای سياسی و جبههگيریها ،تعریفی نو یافته و چارچوبی
جدید سيدا کنند بدون شک هرکدام از این گروهها ،از نوعی منظومة معنایی سيروی میکنند
که در قالب مناق گفتمانی خاصی تعریف مییابد؛ بنابراین ،میتوان مدعی شد تحوالت
یادشده تطسيمبندیهای گفتمانی را تغيير داده و مفصلبندی جدیدی از دالهای شناور حوزة
گفتمان گونگیِ گفتمانِ اقتدارگرای مبارک ،به شکلگيری گفتمانهایی چند ازجمنه گفتمان
اسالمگرا منجر شده است این گفتمان که در تطابل با گفتمان سکوالر حيات یافته و درحرکت
است ،خود در دو طيف دموکرات و اقتدارگرا تطسيمبندی میشود بر این اساس ،این مطاله
در ساسخ به این سرسر که اصول و مؤلفههای گفتمان اسالمگرای دموکرات چيست ،به این
نتيجه میرسد که گفتمان یادشده با مرکزیت اسالم سياسی بهعنوان دال مرکزی خود ،دالهای
شناور مزبور را معنابیدی کرده و هویتی تازه آفریده است دالهای یادشده را میتوان شامل
مردمساالری ،ندر ارزمهای اسالمی ،قانونگرایی ،عدالت اجتماعی ،سياست خارجی
عزتمند ،توسعه اجتماعی -فرهنگی ،توسعه اقتصادی ،هویت اسالمی -عربی ،نفی خدونت،
نفی راباه با رژیم صهيونيستی ،وحدت اسالمی ،جامعه مدنی و حمایت از فنساين برشمرد
که معنای خود را از اسالم سياسی میگيرند در همين راستا ،گروهها و مجموعههای سياسی
که از این مناق گفتمانی سيروی میکنند ،شامل ،اخوانالمسنمين «حزب آزادی و عدالت»،
نواخوانیها و اسالمگرایان مستطل است
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2874/۲/4  مداهدهشده در تاریخ/http://fa.cmess.ir 1
 «راهبرد خارجی حزب الوسط» مداهدهشده در#http://www.alwasatparty.com/program.php 3
2874/۲/4 تاریخ
2874/۲/4  مداهدهشده در تاریخhttps://ar-ar.facebook.com 7
2874/۲/4  مداهدهشده در تاریخ/http://www.albayan.co.uk 21
2874/۲/4  مداهدهشده در تاریخ/http://eghtesadbartar.ir 22
2874/۲/4  مداهدهشده در تاریخhttp://www.alwasatparty.com/program.php 21
2874/۲/5  مداهدهشده در تاریخ/http://www.alvadossadegh.com 28
2874/۲/5  مداهدهشده در تاریخ/http://www.momtaznews.com 24
2874/۲/5  مداهدهشده در تاریخhttp://forums.egyptladies.org/showthread.php?t=111165 25
 مداهدهشدهhttp://www.fj-p.com/Party_InPress_Details.aspx?Kind=8&News_ID=75176 2۲
2874/۲/5 در تاریخ
2874/۲/5  مداهدهشده در تاریخhttp://www.icana.ir/Fa/News/159419 21
2874/۲/۲  مداهدهشده در تاریخhttp://www.france24.com/ar/20150221 23
2874/۲/۲  مداهدهشده در تاریخhttp://gate.ahram.org.eg/News/399255.aspx 27
2874/۲/۲  مداهدهشده در تاریخhttps://www.facebook.com/NahdaParty?sk=wall 11
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 /http://elbadil.com/2014/08/09 12مداهدهشده در تاریخ 2874/۲/۲
 http://www.elsyasi.com/civil_detail.aspx?id=66 11مداهدهشده در تاریخ 2874/۲/۲
 https://ar-ar.facebook.com/pages/%D8%AD%D8%B2%D8%A8- 18مداهدهشده در تاریخ
2874/۲/۲
 /http://www.aljazeera.net/news/arabic/2007/8/11 14مداهدهشده در تاریخ 2874/۲/۲
 https://ar-ar.facebook.com/benaawatanmia 15مداهدهشده در تاریخ 2874/۲/۲
 https://ar-ar.facebook.com/shbab.altwhedalarby 1۲مداهدهشده در تاریخ 2874/۲/۲
 https://www.facebook.com/altwhedalarby 11مداهدهشده در تاریخ 2874/۲/۲
 http://www.dotmsr.com/details/ 1- 13مداهدهشده در تاریخ 2874/۲/۲
 http://mouood.org 17مداهدهشده در تاریخ 2874/۲/۲
 http://www.shia-news.com 81مداهدهشده در تاریخ 2874/۲/۲
« 82التکفير؛ خاره و ضواباه به قنم حسن قاطرجی» مداهدهشده در تاریخ 2874/۲/۲
http://www.alrashead.net/index.php?partd=18&derid=1830

کتابنامه

قرآن کریم
ابراهیم ،فؤاد ( ،)2102العقیدة والسیاسة :الوهابیة وآل سعود مثاالً ،بیروت :دار المیزان.
ابودوح ،خالد کاظم (« )2100ثوره  2۲کانون الثانی /ینایر فی بر مصر ...محاوله للفهم
السوسیولوجی» ،المستقبل العربی ،مایو ،العدد .۷۸۳
همو (« ،)2100نحو سوسیولوجیا جدیده لفهم ثوره المصریین» ،الدیمقراطیه ،مایو ،العدد  ،۲2ابریل.
ابوطالب ،حسن ( ،)210۲المصریون والثورة ...من المیدان الی البرلمان ،القاهره :دار المعارف.
اکبری نورآبادی ،نورالدین (« ،)2872بررسی انطالب مصر و اناباق آن با انطالب اسالمی
ایران» ،فصننامة  25خرداد ،دوره سوم ،سال دهم ،م ،88سایيز
بلتاجی ،محمد ( ،)211۳فی النظام اإلقتصادي االسالمی ،القاهره :دار السالم.

گفتمان اسالمگرای دموکرات در مصر جدید؛ از قيام ژانویة  3155تا 3152
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تاجيک ،محمدرضا و روزخوم ،محمد (« ،)2831بررسی نهمين دوره انتیابات ریاست
جمهوری ایران از منظر تحنيل گفتمان» ،مجنه داندکده ادبيات و عنوم انسانی ،س،2۲
م ،۲2تابستان

الجزیره عربی

http://mubasher.aljazeera.net/news/2012/11/20121130113251987535.htm

مشاهدهشده در تاریخ .0۷3۲/6/۲
حندوسة ،هبة ( ،)2101شباب مصر؛ بناة مستقبلنا ،مصر :معهد التخطیط القومی.
خاکپور ،براتعنی و باوانسوری ،عنيرضا (« ،)2833نطر سرمایة اجتماعی در توسعه سایدار»،
مجنه جغرافيا و توسعه ناحيهای ،م ،21بهار و تابستان

خسروشاهی ،سيد هادی ( ،)2871انطالب در مصر؛ االزهر ،اخوان ،حاکميت ،سنفیها،
جوانان ،تهران :الهدی
ذوالفطاری ،مهدی (« ،)2871جنبرهای مردمی در جهان عرب :بهار عربی یا بيداری
اسالمی؟» ،سژوهدکده ماالعات استراتژیک خاورميانه 28 ،آذر
الریسونی ،احمد ( ،)210۷مراجعات فی الفقه اإلسالمی ،بیروت :دار الکلمة.
زیباکالم ،صادق (« ،)2871اسالمگرایان مصر و اقتصاد» ،در:
http://www.jamaran.ir/NewsContent-id_20027.aspx

زیدان ،یوسف ( ،)210۲فقه الثورة ،القاهرة :دارالمعرفة.

سناانی ،عنیاصغر ( ،)2834قدرت ،گفتمان و زبان :سازوکارهای جریان قدرت در جمهوری
اسالمی ایران ،تهران :ندر نی
الشریف ،سعید ( ،)2102الوهابیّة مذهب الکراهیّة ،بیروت :دار المیزان.
شعیب ،سعید ( ،)210۲زوال دولة االخوان ،القاهرة :دار الشروق.
الشقیفی ،المارینی ندي ( ،)210۲الربیع العربی؛ األفق األسود ،بیروت :باحث الدراسات الفلسطینیة
واالستراتیجیة.
الشوبکی ،عمرو ( ،)210۲الحرکات االحتجاجیة فی الوطن العربی ،بیروت :مرکز دراسات الوحدة
العربیة.
همو ( ،)210۲الدین والدولة والتیارات اإلسالمیة فی مصر ،قاهرة :منتدى البدائل العربی للدراسات.
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عبدالقدوس ،محمد (« ،)210۲مأساة مِصْریة منذ نصف قرن» ،در:
http://www.fj-p.com/ByVisitorPen_Details.aspx?ID=2294

همو (« ،)210۲متى ترحّب الحکومة بخلط الدین بالسیاسة؟» ،در:
http://www.fj-p.com/ByVisitorPen_Details.aspx?ID=2282

عبداللطیف ،أمیمة (« ،)2102اإلسالمیون والثورة» ،در فضیل عبدالمجید ( )2102الثورة المصریة؛
الدوافع واإلتجاهات والتحدیات ،بیروت :المرکز العربی لألبحاث ودراسة السیاسات.
عضدانلو ،حميد ( ،)2871گفتمان و جامعه ،تهران :ندر نی
العودة ،سلمان ( ،)2102أسئلة الثورة ،بیروت :مرکز نماء للبحوث والدراسات.
عویس ،فوزي ( ،)210۷المنشقون عن اإلخوان :رؤي فی حکم الجماعة ،بیروت :سما.
الفضیل ،محمود ( ،)2102الثورة المصریة؛ الدوافع واالتجاهات والتحدیات ،بیروت :المرکز العربی
لألبحاث ودراسة السیاسات.
کریم ،حسن ( ،)210۷الربیع العربی :ثورات الخالص من االستبداد :دراسة حاالت ،القاهرة :شرق
الکتاب.
کریمی ،مصافی ( ،)2874گفتمان شهادت :بررسی مفهوم شهادت با رویکرد تحنيل گفتمان،
تهران :ندر مرزوبوم
لیلة ،علی ( ،)2102دور االقباط فی بناء المجتمع المصري ،القاهرة :مرکز المسبار
ناجی ،محمد ( ،)210۲الحرکة الطالبیة :من تنحی مبارک إلی عزل مرسی ،قاهرة :مؤسسة حریة
الفکر والتعبیر.
هویدی ،فهمی (« ،)2871چرا ادبيات الیيکهای مصر در قبال اسالمگراها مدابه
اسرائينیهاست؟» ،درhttp://www.ghatreh.com/news/nn8928279 :

یوسف ،عبدالرحمن (« ،)210۲حرب الذاکرة ...من بشائر النصر» ،در:
http://www.fj-p.com/ByVisitorPen_Details.aspx?ID=2291
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Osman, Tarek (2010), Egypt on the Brink From Nasser to Mubarak. University
Press.
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